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Hivatalos alapadatok
Cím: Köveskál
Megye: Veszprém
Építményfajta: épületrom
Helyrajzi szám: 0205/5
Azonosító: 8292
Koordináták: EOV 540 444 170 819, WGS84/GPS 17.609, 46.872
Jellemző datálás: középkor
A „Köveskál 2” régészeti lelőhelyhez tartozó további helyrajzi számok: 0201, 0202, 0203/1, 0203/4.

Bevezetés
Jelen dokumentáció Györffy Szabolcs Zoltán polgármester megbízásából, az épület
felújításának hatósági engedélyeztetési eljárásához készült, megfelelően a kulturális örökség
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) kormányrendelet előírásainak.

Nyilatkozat
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.)
kormányrendelet és vonatkozó mellékletei előírásai szerint a műemléki érték megőrzésével
összefüggő jogszabályban meghatározott követelményeket betartottam, és az örökségvédelmi
szempontokat érvényre juttattam az építéstörténeti tudományos dokumentáció és az értékleltár
elkészítésekor.
Történeti adatok
Az 1783-as I. katonai térképen1 a „Rudera” (romok) szóval jelölt az épületmaradvány.
1834-ben a következőt rögzítette Oláh János Köveskál határának leírása kapcsán 2: „Határja
déli sarkánál van két puszta állapotban lévő épület egymáshoz közel. Az egyiket Sóstói puszta
templomnak, a másikat Puszta Palotának nevezik. Ez a palota hihető a Káli völgy hajdani
urának lakhelye lehetett.”
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https://mapire.eu/hu/map/firstsurveyhungary/?layers=147&bbox=1957191.403460491%2C5919502.3966378%2C1967281.0911941342%2C592284
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Oláh János: Balaton mellyéki tudósítások barátságos levelekben. Tudományos Gyűjtemény, 18. évf. 3. szám,
1834. 77. o.

Az 1852-1855 között készült második katonai felmérésen3 az épületet északnyugat-délkeleti
tengelyű téglalappal ábrázolták.
Sóstó puszta 1853-ban készült tagosítási térképén4 a 140-es (vagy 109-es) parcellán fekvő, és a
105-ös parcellára átnyúló épület egy északkelet-délnyugti tengelyű téglalap, északnyugati
oldalán egy négyzet alaprajzú bővítménnyel.
Az 1858-as kataszteri térkép5 szerint a „Kirchen Ruine” felirattal jelölt rom a köveskáli 1518as számú parcelláján feküdt.
Egy 1964. nov. 12-i és egy dec. 11-i irat6 szerint lévő rom körül - mely a sóstókáli templomtól
500 m-re található északra -, árok és töltés húzódott, amelyből arra következtettek, hogy
történetének bizonyos szakaszában erődített hely is lehetett, valamint feltételezték, hogy
középkori eredetű. Erre utalt a jól megfigyelhető árokrendszer, amelybe valószínűleg a Burnót
patak vizét vezették. A közös helyszíni szemlét és a romok felmérését kezdeményező Veszprém
Megye Tanácsának Idegenforgalmi Hivatalától érkezett megkeresésre az Országos Műemléki
Felügyelőség Igazgatási Osztálya azt válaszolta, hogy a műemlékjegyzékbe való felvétele azért
nem indokolt, mert döntő mértékben talajszint alatt lévő maradványai régészeti védelem alá
esnek.7
Magyarország régészeti topográfiája8 szerint a sóstói templomromtól északra, kb. 400 m-re
találhatók bokros, gyepes területen a kb. 20 m hosszú „T” alaprajzú „Pusztapalota” alapfalai.
Helyenként az első emelet falrészletei is észleltetők. Nyugatra, 7-8 m-re 7 x 7 m-es, kisebb
épület alapfalait is meg lehetett figyelni. A helyszínen korhatározó cserépanyagot nem találtak.
Mezriczky Péter: Kővágó-Eörs falu (újabban város) és határának hely-név és tájleírási vázlata.
Adatok Zala megye Történetéhez, I. 1876. 17. o. alapján a helyi hagyomány palotaromnak
tekinti a maradványokat, melyeknek írott emléke nem ismert. A Török L. által készített
mellékelt felmérés szerint a nyugatra néző bővítmény nyugati oldalán tok fészke látható, az
épület belsejében legalább egy helyiséget meg lehetett figyelni. Megörökítette egy kisebb épület
vázlatos alaprajzát is.
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Ferenczy Károly 1996. aug. 30-i dátummal a következőképpen mutatta be a sóstókáli
Pusztapalotaromot egy részletrajzhoz készített leírásában9: „A Káli medencében, /a/ Köveskál
és Kővágóörs közötti lapályon egy bozótosban eldugva található a középkori, feltehetően XIV.
sz./i/ műemléki rom csekély, de karakterisztikus maradványa. Még látható a cca méter magas
feltöltésen az egykori bejárati kapu szárkövének helye, áthidaló boltozatának indítócsonkja és
a/z/ e D-i bejárathoz csatlakozó Ny-i fal viszonylag hosszabb, magasabban álló szakasza, benne
az emeletet tartó gerendafészkek (5 db) sorozatával. A pusztapalota 5-6 x 5-6 mméretű
többszintes négyzetes alaprajzú építmény volt Körülötte más építmény stb nem látható, faragott
kő nem került elő. Illő lenne környezetét rendezni, a vad bozótost kiirtani, némi
állagvédelemben részesíteni a kőfalazatokat esetleg egy műkő, ajtónyílás szár behelyezésével
védeni a ma még ép kőtok helyét.”
A néphagyomány10 szerint miután a törökdúláskor Sóstókállát elpusztították, lakói
Tolnatamásiba mentek. Onnan visszajöttek Balatonhenyére, de ott nem találták jónak, és
fundálták Köveskállát. Huszonegyen voltak. Sóstókálla Kővágóörs felé esett. Egy templomrom
és egy apácakolostor romja még áll a helyén. …
Az épület leírása
Köveskál község déli határa közelében, szántóföld melletti bozótos területen található kiterjedt,
törtkőből falazott épület rom feltáratlan, konzerválatlan romja. Legmagasabban álló része egy
délnyugat-északkeleti irányú, mészkőből és bazaltból rakott falazat (amelyről Ferenvzy Károly
nézetrajzot készített). A falazat délnyugati végében tokfészek és felette teherhárító ív indítása
látható. A fal délnyugatra néző felületén öt gerendalyuk látható, melyek közül a három
délnyugatinak az alsó széle alacsonyabban van, mint a két északkeletinek. A falazat
törmelékhalomból magasodik ki, akárcsak az ettől északkeleti irányban húzódó, lényegesen
alacsonyabb falvonulatok.
Az épület állapota
A falvonulatok felső részén erőteljes pusztulás látható, a kötőhabarcs jelentős mértékben
szilárdságát vesztette. A fennálló falazat kövei közül kipergett a vakolat. A falakba belenőtt
nagyobb fákat korábban kivágták, de az egész terület erősen bozótosodik.
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Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ.
Lukács László: Történeti mondák a Káli medencéből. Etnographia, 109. évf. 1998. 217. o.
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Az I. katonai felmérés részlete (1783)
https://mapire.eu/hu/map/firstsurveyhungary/?layers=147&bbox=1957191.403460491%2C5919502.3966378%2C1967281.0911941342%2C592284
6.516625277

A II. katonai felmérés részlete (1852-1855)
https://mapire.eu/hu/map/secondsurveyhungary/?layers=5&bbox=1958184.7539306173%2C5920008.005317911%2C1963229.5977974392%2C59216
80.065311649

Sóstó pusztának tagosított térképe, 1853
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/6247/?list=eyJxdWVyeSI6ICJLXHUwMGY2dmVza1x1MDB
lMWwgdFx1MDBlOXJrXHUwMGU5cCJ9

Köveskál 1858-as kataszteri térképének részlete
https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1960130.9570061904%2C5921074.174219
987%2C1960760.9653252596%2C5921283.181719205

A védett régészeti lelőhelyek

Török L. felmérése
Magyarország régészeti topgráfiája, I. Tapolcai járás. Szerk.: Sági Károly. Budapest, 1966. 106. o.

Ferenczy Károly felmérése
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ

Értékleltár
Az értékleltárban a műemléki szempontból megőrzendő, illetve a nyilvántartás szempontjából
számon tartandó épületrészeket, szerkezeti elemeket, tárgyakat, tartozékokat vastagon, dőlt betűkkel
szedtük.
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Értékvizsgálat (jelentőség, eszmei érték)
A bizonytalan korú, valószínűleg középkori épület maradványa nagyfokú ritkaságértékkel
rendelkezik, mivel szinte bizonyosan lakóépületről van szó, amelyeknek formai változatossága
igen széles spektrumot ölel fel. Az épületmaradvány emellett, korából adódóan, jelentős
mértékű régiségértékkel is bír. A régiségérték vizuális hordozóelemei a törtkőből épített fal a
járószintet jelölő gerendafészek-sor lyukaival, valamint az egykori nyílás helyét és szerkezetét
feltáró tokszár-fészek és felette a teherhárító ív indítása. A régiségértékhez tartozik a rommivoltból adódó esztétikai érték, amely tényezők együttesen a rom-jelleg változatlan formában
való fenntartására, konzerválására kötelez.
Javaslat a további kutatásra
Az épületről további információkat elsősorban helyszíni, régészeti kutatással lehet nyerni. A feltöltődés
régészeti módszerekkel, régész irányításával történő eltávolítása során megismerhetővé válik az épület
szerkezete, építési periódusai, nyílásainak rendszere, és a pusztulás folyamatára lehet adatokat kapni.
Számítani kell padlóburkolat és vakolt felületek is előkerülésére. Megismerhetővé válhat építésének és
pusztulásának kora, valamint az egykori lakók életkörülményeire vonatkozóan is számos információt
lehet nyerni.

A védett műemléki érték megőrzésére és fenntartására vonatkozó szakértői javaslat a tervezett
munkákra vonatkozóan
Az épület állapotára tekintettel a legfontosabb feladatnak a falvonulatok felső síkjának a
stabilizálását tekintjük. Ezt a legmagasabban álló falrész esetében a kövek közötti hézagok
kikenésével javasoljuk elvégezni, olyan formán kivitelezve a kikenést, hogy az a faltető
középvonalától kifelé és befelé vezesse le az esővizet, olvadó hólét. A kikenéshez a Kerakoll
Geolite Magma, vagy ugyancsak a Kerakoll Biocalce Muratura márkanevű habarcsát, esetleg
egyéb trassz-anyaggal („fehércement”) kevert, az eredeti és a javító habarccsal azonos színű és
szemcsézetű javított mészhabarcsot javaslunk. A falazat javításához a helyszínen található
kőanyag használatát javasoljuk. A gerendafészkeket befalazni nem szabad. Az imént leírt
habarcsot használva javasoljuk a felmenő falazat fúgáit is feltölteni a falsík vonaláig. A
falvonulatok konzerválása a felhalmozódott omlás- és törmelékréteg takarása miatt csak
korlátozott mértékben lehetséges.

Távlatilag javasolható a jelentős mennyiségű feltöltés eltávolítása, amelynek eredményeként az
épület alaprajza értelmezhetővé válna. A feltöltés és törmelék eltávolítása csak régészeti
módszerekkel, régész közreműködésével végezhető el!
A területen bozótirtást szükséges végezni.

Balázsik Tamás

